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 البشح : ملخص
تعد تنمية قيـ العمؿ التطكعى لدل طالب الجامعة مف أىـ األسس التربكية التي   

داخؿ الكطف كمسئكليتو تجاىو في كقت ـ بشكؿ ايجابي في خمؽ مكاطف كاعي بيكيتو يتس
مبكر مما يككف لو عظيـ األثر عمى ىذا الكطف في المستقبؿ، كلما كاف االتجاه المضاد 

فقد   تومف معكقات نمك شخصيالجامعى  لممجتمع ككثرة الضغكط التى يعاني منيا الطالب
 يـ العمؿ التطكعي لدلفاعمية برنامج تدريبي لتنمية قالتعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة الحالية 

، كتـ إعداد طالب الجامعة ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية
المجتمع، كمقياس قيـ مقياس االتجاه نحك لتنمية قيـ العمؿ التطكعى، ك  برنامج تدريبيال

برنامج الفاعمية إلى كتكصمت النتائج ، مقياس الضغكط النفسيةاستخداـ تـ ك   التطكع،
طالب الجامعة ذكل االتجاه المضاد لممجتمع  تنمية قيـ العمؿ التطكعي لدل في تدريبيال

 كالمعرضيف لمضغكط النفسية.   
 
 

The effectiveness of the training program for the development 
of the values of volunteerism among university students with 

the opposite direction of the community and exposed to 
psychological pressure  

 
 

The development of values of voluntary work of students at the University 
is one the most important foundations of education that contributes  
positively to the creation of a citizen conscious identity within the nation 
and its responsibility towards him early, which have a great impact on this 
country in the future, since it was the Anti-Social Attitude to the 
community and the many pressures afflicting a university student from 
the constraints the growth of his personality was present study aimed to 
identify the impact of training on the development of values of voluntary 
work among students of the university people with the Anti-Social 
Attitude of the other and exposed to stress , We Prepared    A training 
program for development of the values of voluntary, A measure of the 
Anti-Social Attitude, A measure of of the values of voluntary and use  A 
measure of stress , Results of the study  revealed that effectiveness  of a 
training program for the development of the values of volunteer work in 
the university students with the Anti- Social Attitud of  the last exposed to 
stress.                                                                     
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 مكدمُ ومشكلُ الدراسُ :

الضغكط النفسية دكران بارزان فى حياة اإلنساف باعتبارىا مف أىػـ المكجيات تمعب 
التى تعتبر مرحمة ضغكط فى حػد ذاتيا حيث  لشبابلمسػمكؾ اإلنسانى خػاصة فى مرحػمة ا

تتسـ ىذه المرحمة بالتكترات كالتقمبات كالصراعات النفسية كتزداد فييا مطالب النمػك ممػا 
 الشابعػديد مف الضغكط، السيما فى التعميـ الجامعى حيث يتعرض لم شبابيؤدل لتعػرض ال

 .كثير مف الضغكط الدراسية كاألسػرية كالمجتمعيةمل
فقد أشارت  ،ُتعد طريقة الحياة العصرية مصدران رئيسان لمضغكط النفسيةكما 

 نفسية مف البالغيف في الكاليات المتحدة األميركية يمركف بضغكط%( ٜٛ) اإلحصائيات أف 
 نفسية يمركف بضغكطأشخاص (  ٓٔ( أشخاص مف بيف كؿ )ٙمرتفعة مف كقت آلخر، كأف )

(  ٗ( مف كؿ )ٔ، في حيف أف أكثر مف )سبكعيان امرتفعة مرة كاحدة أك مرتيف عمى األقؿ 
، كىذه الضغكط تسبب أشكاالن مختمفة مف المشكالت مرتفعة يكميانفسية يعانكف مف ضغكط 
جية كاالجتماعية كالصداع، كارتفاع ضغط الدـ، كآالـ الظير، كالحساسية، النفسية كالفسيكلك 

 ، السرطاكم كالشخص) كأمراض الجمد، كاالكتئاب، كاإلدماف عمى الكحكؿ، كفقداف العمؿ
ٜٜٔٛ-ٕٙ). 

الدراسى  ترتبط الضغكط النفسية بالعديد مف المشكالت كخاصة مشكمة التأخركما 
التى تمثؿ  ةكالعدكاف اإلسقاطى كغيرىا مف المشكالت السمككيكالسمكؾ العدكانى تجاه الذات، 

 .(ٚٔ-ٕٓٔٓ،السيد )تيديدان لمفرد كالمجتمع 
( إلى أف ٜٗٔ-ٕٓٔٓعمى )دراسة ( ك  ٘ٔ-ٕٕٓٓكلقد تكصمت دراسة السقاؼ )

الضغكط النفسية التي يتعرض ليا الطالب مف الحياة اليكمية الدراسية كاالقتصادية 
تتعدل قدرة تحمؿ الطالب ، فيمجأ إلى العنؼ لمتخفيؼ مف أعباء الضغكط قد كاالجتماعية 

، كلقد احتمت الضغكط المرتبة الثامنة مف مسببات العنؼ في ككسيمة تكافقية سمبية 
 (.ٛٗٔ-ٕٓٔٓالجامعة في دراسة عمى )

 خطيرة نتائج ليا يككف ( إلى أف كثرة الضغكط  (Seligman 1989-41 كيشير
لمتيديد كمف ثـ  مصدر نوأ عمى العالـ إلى كالنظر االنسحاب إلى كالميؿ الدافعية ضعؼ منيا

 يتكلد االتجاه المضاد لممجتمع. 
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نحك المجتمع كاآلخريف مف أىـ أنكاع االتجاىات التى تكجو سمكؾ  عتبر االتجػاهيك 
 الفرد نحكفمف بيف العكامؿ المؤثره في كحدة المجتمع كتفكيكو ىك اتجاه   الجامعييفالطالب 
لدل الفرد مف خالؿ خبراتو الشخصية كتأثير المجمكعات ىذا االتجاه يتبمكر ك المجتمع ىذا 

بما لدييا مف أساليب فّعالة في  ، المجمكعاتة ىذه كتقع الجامعة في مقدم إليياالتي ينتمي 
لدييـ الشباب في المرحمة الجامعية يككف كنظران آلف ، تككيف اتجاىات الطالب كتكجيييا 

الحماس كالطاقة  فإنو ال بد مف تكجيو ىذه الطاقات إلى ىدؼ لمصالح العاـ  كلخير الفرد 
ال تحكلت ىذه الطاقة عف مسارىا اإليجابي كالمجتمع،  .كا 

 الشباب مف ذكل االتجاه المضاد لممجتمع  مف نسبة كجكد فاف المجتمع صعيد كعمى
  أفراده مف عددان  طاقات في خسارة ك ضعفا حصيمتيا النيائية في تمثؿ قميمة ف تك ميما
 . freedman& strean,1986,44))المجتمع  ىذا كتطكر مسيرة عمى سمبا  كتؤثر

 يعرفكف المجتمع ضد اتجاه لدييـ الذيف ف األشخاصأ( ٕٙٛ-ٜٚٚٔ)  كيرل كيتيج
 تحكـ ـيب قكاعد خاصة ىناؾ كانت لك كما كيتصرفكف كلكنيـ ال يقبمكنيا المعايير االجتماعية

    .سمككيـ
 ، هو الجامعة طلبة لدى بدراسة االتجاه المضاد للمجتمع  االهتمام ىذا فإفكعمى 

 القريب المستقبؿ في المجتمع فسيقكدك ألف ىؤالء الطمبة ىـ مف بأسره بالمجتمع اهتمام
غفاؿ طاقات مدمرة لذاتيا كلمجتمعيا في آف  يمكف أف يحكليا إلى تجاىميا، أك طاقاتيـ كا 

 عف السمككيات كاالضطرابات التى قد تفتؾ بيا. بعيدان  ليا مناسبان  كاحد إذا لـ تجد مخرجان 
يفقد المجتمع  كحدتو كاستقراره كتظير لدل   ابفمع نمك االتجاه المضاد لممجتمع لدل الشب

افراده نكازع الحقد كالشر كتتجو طاقاتيـ نحك التدمير كالتخريب كقد يتكرط المجتمع بأسره في 
  طكيمة.راعات ص

ذا أضفنا  شائعة الظيكر لدل معظـ الناس كاف  السمبية االتجاىات فأ إلى ذلؾكا 
كالفكرية  النفسية االنساف صحة تأثير في  إال أف الكاضح أف ليا اختمفت مظاىرىا كصكرىا

يتضح لنا ضركرة االىتماـ ،  (Mc Conhay,1983-551)سمكب حياتو كتصرفو أكفي 
االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية بتدريبيـ عمى بشباب الجامعة ذكل 

 برامج تدريبية مفيدة تخفؼ مف حدة الضغكط النفسية كتعدؿ مف اتجاىيـ المضاد لممجتمع.
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، كازدىارىاكيعد العمؿ التطكعي كحجـ االنخراط فيو رمزان مف رمكز تقدـ األمـ ىذا 
جاء  ازداد انخراط مكاطنييا في األعماؿ التطكعية، كلقدفاألمة كمما ازدادت في التقدـ كالرقي، 

الحث عمى العمؿ التطكعي في كافة الشرائع السماكية  باعتباره نكعان مف الدعـ كالمؤازرة فيما 
ثقافة التطكع متدنية  بيف البشر بعضيـ بعضان كعمى الرغـ مف ذلؾ تشير الدراسات إلى أف

 .(ٕ-ٕٚٓٓ،الشايجي) بيةبشكؿ كبير في كثير مف المجتمعات العر 
السعكدم التطكع، بؿ أف التطكع صفة أصيمة فيو مف منطمقات  كلقد عرؼ المجتمع

نسانية كاجتماعية كثقافية كلكنو ما زاؿ فردم األداء، عفكم التكجو كىذه الصفات  دينية كا 
:  الكصكؿ لمعمؿ التطكعي الخيرم المنظـ الذم مف أبرز قسماتو معكقات معتبرة في سبيؿ

لمنيجية العممية، كاالستدامة، كالشمكلية، كالشفافية، كالثقة، كاالستقرار، كاالنتشار، ا
 .(ٔ-ٕٚٓٓ،الشيرم ) كاإلنماء الشامؿ لمفرد كالجماعة كالمجتمع

لتنمية قيـ العمؿ كفي ضكء ما سبؽ  فقد كقع االختيار عمى تصميـ برنامج تدريبي 
،  طالب الجامعة ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية التطكعي لدل
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية قيـ ما  رئيس ىك: سؤاؿفى  الدراسة الحالية كتتبمكر مشكمة

طالب الجامعة ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط  العمؿ التطكعي لدل
 .؟ النفسية

ىؿ تكجد فركؽ دالة   : سؤاؿ فرعي ينص عمى الرئيس السؤاؿكيتفرع مف ىذا 
لقيـ درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم رتب بيف متكسطي  إحصائيان 

 .؟ العمؿ التطكعى

 : هدف الدراسُ

تنمية قيـ العمؿ التطكعى لدل طالب الجامعة ذكل ل تدريبيالكشؼ عف فاعمية برنامج  -ٔ
     لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية.االتجاه المضاد 

درجات المجمكعتيف التجريبية رتب بيف متكسطي  فركؽ دالة إحصائيان  كجكدالكشؼ عف  -ٕ
 لقيـ العمؿ التطكعى.كالضابطة في القياس البعدم 
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  :أهمًُ الدراسُ

كىي المرحمة الجامعية  عينةممف أىمية المرحمة العمرية ل الدراسة هتتضح أىمية ىذ
 ـالمتعددة مما يعني أىمية تدريبي ـلمخركج لميداف العمؿ كممارسة أدكارىالب تييأ الطيحيث 
 ةيضركر  عالقة بالمجتمع االنساف تربط التي العالقةف أكما عف التطكع ، برامج تدريبية عمى 

محاكلة االىتماـ ، كمف ىنا فإف كال ينبغي أف تككف عالقة سمبية أك عالقة تعارض كتضاد
بالطالب  ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية كتقديـ برنامج تدريبي 

 ليـ ىى محاكلة جديرة بالبحث كالدراسة .
 :مصطلشات الدراسُ

 Voluntary Work  العمل التطىعٌ    -

، ذاتيعف رضا كقناعة، بدافع  الفردبذؿ مالي أك عيني أك بدني أك فكرم يقدمو 
 األفراد بدكف مقابؿ بقصد اإلسياـ في مصالح معتبرة شرعان، يحتاج إلييا قطاع مف 

بالدراسة  عدكيتحدد إجرائيا بالدرجة عمى مقياس العمؿ التطكعي الم  . (ٓٙٚ-ٙٔٗٔالعمى،)
 الحالية.

 Anti-Social Attitude االجتاه املضاد للمذتمع 

كالعمؿ  كالتخريب القانكف بمخالفة تسـت الفرد استجابة يجعؿ كنفسي عصبي تأىب
 . االجتماعية كالقيـ المعايير كضد المجتمع مطالب ضد

 بالدراسة الحالية. عدكيتحدد إجرائيا بالدرجة عمى مقياس االتجاه المضاد لممجتمع الم
ؤثر في الجكانب االنفعالية لمفرد، كفي عممية ي شعكر بالضيؽ :Stress الضغىط النفسًُ 

 الصحية ةحالالك  سمكؾالؤثر عمى نحك سمبي في كي، كحالتو الجسدية،  تفكيره
(Linden,2002-10)   . 

 عمى مقياس الضغكط النفسية المستخدـ  في الدراسة الحالية.كيتحدد إجرائيا بالدرجة   
 سدود الدراسُ :

( مف طالبات ٖٙكبالعينة المختارة كىف ) ،تتحدد الدراسة الحالية بالمتغيرات كاألدكات المحددة 
 .ق ٖٙٗٔ/ٖ٘ٗٔفي العاـ الدراسي  قسـ رياض األطفاؿ بكمية التربية كالعمـك بالخرمة
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 اإلطار النظرٍ :

 : التطىع

نساف بال مقابؿ لمجتمعو بدافع منو لسإسياـ اإل  يعرؼ التطكع بأنو الجيد الذم يبذلو
  .(ٜٕ -ٜٜٗٔ ،المحياني ( االجتماعيةتقديـ الرعاية ك كلية ؤ مسالفي تحمؿ 

لعدة أسباب الييئات التطكعية مفضمة عمى الييئات الرسمية  أف (ٔٙٚ-ٙٔٗٔالعمي )يرل ك 
 : منيا
 لعدـ تعقدىا.  -
 انتفاء البيركقراطية.  -
المكظفيف مدفكعي  أداء المتطكع عندما يقدـ كقتو كخدماتو طكعان يعتبر أدائو أفضؿ مف -

 األجر. 
 معىقات العمل التطىعٌ: 

 يمكف إيجاز معكقات العمؿ التطكعى في المحاكر التالية:
 أ( املعىقات املتعلكُ باملتطىع: 

 الجيؿ بأىمية العمؿ التطكعي.  -
 عدـ كجكد كقت كاؼ لمتطكع.  -
عدـ الرغبة في المشاركة في المؤسسات التطكعية بسبب عدـ قربيا مف محؿ سكف  -

 المتطكع.  
 .استغالؿ مركنة التطكع إلى حد التسيب كاالستيتار -

 ب( معىقات متعلكُ باملنظمُ اخلرييُ: 

عدـ كجكد إدارة خاصة لممتطكعيف تيتـ بشؤكنيـ كتعينيـ عمى االختيار المناسب حسب  -
 رغبتيـ. 

 عدـ اإلعالف الكافي عف أىداؼ المؤسسة كأنشطتيا.  -
   .عدـ تحديد دكر كاضح لممتطكع -
 تكافر برامج خاصة لتدريب المتطكعيف قبؿ تكميفيـ بالعمؿ.  عدـ -
 عدـ التقدير المناسب لمجيد الذم يبذلو المتطكع.  -
 إرىاؽ كاىؿ المتطكع بالكثير مف األعماؿ اإلدارية كالفنية.  -
 .المحاباة في إسناد األعماؿ -
 البعد عف الطمكح كالرضا بالكاقع دكف محاكلة تغييره.  -
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الكقكع تحت أسر عامميف ذكك شخصية قكية غير عابئيف بتحقيؽ أىداؼ المنظمة  -
 كتطمعاتيا. 

 : ز( معىقات متعلكُ باجملتمع

 التطكع مضيعة لمكقت كالجيد. أف اعتقاد البعض  -
 عدـ بث ركح التطكع بيف أبناء المجتمع منذ الصغر.  -
     التطكعي كتحميو.عدـ كجكد لكائح كتنظيمات كاضحة تنظـ العمؿ  -

 (ٕٚٓٓ،الشايجي)
يؤدل إلى عدـ تنفيذ عدد كبير مف الخدمات  التطكعية مما يععدـ كجكد ممكليف لممشار -

 .بسبب ضعؼ التمكيؿ
ىذا كينببغى عمى الباحثيف السعى لبياف كيؼ يمكف التغمب عمى ىذه المعكقات كيأتي 

في المجتمع السعكدل كالذل عقد كاستجابة لتكصيات المؤتمر الثاني لمتطكع ىذا السعى 
ىػ كالذم نص عمى ضركرة  حث الجامعات كمراكز ٕٙٗٔبالمممكة العربية السعكدية عاـ 

البحث العممي عمى إجراء الدراسات كالبحكث المتعمقة باألعماؿ التطكعية، كتخصيص كساـ 
منح لمعمؿ ت رحمو اهلل  يحمؿ اسـ خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز

 التطكعي المميز المقدـ مف األفراد كالمؤسسات. 
 :االجتاه املضاد للمذتمع

كالكد كالتعاكف بيف أفراد  ةحرص ديننا اإلسالمي الحنيؼ عمى إفشاء مشاعر المحب 
المجتمع ، كنبذ مشاعر كره كاضطياد اآلخر كاالعتداء عميو ، كقد كرد في القرآف الكريـ  

عالقة اإلنساف مع غيره بما يؤثر بصكرة إيجابية في سمككو ، فعمى آيات تدعك إلى تنظيـ 
   : سبيؿ المثاؿ قكلو سبحانو كتعالى

 ) َكَتَعأكُنكا َعَمى اْلِبرِّ َكالتَّْقَكل َكال َتَعأكُنكا َعَمى اإلثـ َكاْلُعْدَكاِف َكاتَُّقكا المََّو ِإفَّ المََّو َشِديدُ  
 ( ٕاْلِعَقاِب(   )المائدة:

 مف مشكمة ف مكضكع االتجاىات بيف الجماعات يمثؿأ Tajfel (1982-15) ركأشا
 حتى نحدد مالمحيا الحاضر، الكقت في المكثفة بالدراسة مكاجيتيا ينبغي التي المشكالت

 .كالدراسة البحث الى حاجة في مازاؿ خصب مجاؿ ألنيا جيد، بشكؿ كخصائصيا
 كاالنفعالية المعرفية لمعمميات مستقر تنظيـ أك ثابت تكجوبأنو  االتجاهكيعرؼ 

  كالسمككية
 1981-316)  Wrightsman &  Deaux  .) 
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ميؿ نفسي نحك االتجاه بأنو   Eagley & Chaiken (1993-11كيعرؼ )
 أك عدـ التفضيؿ. التفضيؿمكضكع معيف بدرجة أك بأخرل مف 

 الشخص استجابة عف عبارة بأنو االتجاه Semin &Fiedler (1996-5) كيعرؼ
 األشخاص أك لألشياء تعكس التقييـ السمبي أك اإليجابي بطريقة كاألشخاص لألشياء
 .االتجاه مكضكع

 كنفسي عصبي تأىب أك استعدادبأنو  االتجاه Khalil((14-1998 كما يعرؼ 
 األشياء تجاه كسمككو كشعكره إدراكو شكؿ لمؤثر معيف فيتحدد يستجيب الفرد يجعؿ

 .كاألشخاص
سمبي  اتجاه ىك (ٛ٘ٔ-ٜٜٜٔكما يرل منسي ) يكالمضاد لممجتمع فأما االتجاه 

    .عمييا مكافقتو كعدـ لمقيـ الفرد معارضة عمى يقكـ
 مع يتنافى بسمكؾ لمقياـ استعداد أك ميؿبأنو  (ٖٔ-ٕٔٓٓالياشمى )كيعرفو 

 كاألنظمة السائدة االجتماعية كالتقاليد بالقيـ االلتزاـ عف لممجتمع كاالبتعاد العامة األخالقيات
 . المجتمعفي  كالقكانيف المشرعة

 ال يؤدم كىك السائدة كقيميا معايير الجماعة ضد يككف الحاؿ بطبيعة االتجاه ىذاك 
-ٜٜ٘ٔ،الجبكرم ) كىداـ ضار تأثيره أف بؿ أك الجماعة الفرد خدمة إلى األمر نياية في
ٔٗ.) 

 :خصائص الشخصًُ املضادَ للمذتمع

التجاه المضاد لممجتمع مف خالؿ األدبيات عمى يمكف تحديد بعض الخصائص الدالة  
 الشخصية المضادة  لممجتمع كمف ىذه الخصائص ماأك المتعمقة بالشخصية السايككلكباثية 

 : يمى
 .الشخصية كالحقكؽ كيةمممل كالضمنية المباشرة القكانيف انتياؾ -ٔ
 رة.ضعؼ القدرة عمى االنتفاع مف الخب  .ٕ
 ضعؼ القدرة عمى تككيف عالقات ذات معنى اجتماعي.  .ٖ
 االندفاعية كالتيكر دكف حسباف لمشاعر اآلخريف.  .ٗ
 )عدـ الشعكر بالخجؿ(.  احساس ضعيؼ باألخالؽ  .ٗ
)عدكاف، سرقة، كارتكاب  نمط متكاتر مف السمكؾ المضاد لممجتمعقد يصؿ األمر إلى   .٘

 غش، كذب... الخ(.
 درة عمى اإلحساس بالذنب.ضعؼ الق  .ٙ
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 تأخر النضج االجتماعي.  .ٚ
 الى الثبات. كاالفتقار،  الفشؿ في أظيار األنساؽ  .ٛ
 كالتمركز حكؿ الذات. لألنانيةالميؿ   .ٜ

 .(٘ٗ-ٜٜٛٔالعنزل )المباالة بالمعايير االجتماعية . عدـ ٓٔ
 الذم يصاب باإلحباط حاجاتو إشباع حائالن أماـ يقؼ عائقا يكاجو عندما الفردىذا ك 

 يشبع ىذه سمكؾ نحك االتجاه إلى بدكره يدفع الذم التكتر كالشعكر بالضغكط  إلى يؤدل
 أم كفي كقت في أم الغرض ىذا تؤدم التي األفعاؿ أك الفعؿ كاختيار التكتر، لخفض الحاجة
مكانياتو التككينية  حدكده كعمى لمفرد السابؽ التعمـ عمى يعتمد مكقؼ -ٕٜٜٔ،دكيدار)كا 
 .كمف ىنا سنتناكؿ في السطكر التالية مفيـك الضغكط (  ٗٔ

   :الضغىط النفسًُ

فى مجتمعنا ، فيي تأخذ مكاف  أثر كبيرأىـ المكضكعات التى ليا مف الضغكط تعد 
معديد مف المشكالت، كىى تمثؿ صعكبات تكاجو اإلنساف كتتطمب كأحد المسببات لالصدارة 

مكاناتو  يترتب عمى ذلؾ ك جيدان كبيران كمطالب عديدة كقد تككف ىذه المطالب فكؽ قدراتو كا 
حباطات كاتجاىات سمبية تكلد  . صراعات كا 

كتعرؼ الضغكط بأنيا التفاعؿ بيف الفرد كالمكاقؼ الضاغطة لمكاجية األحداث 
 ,رمضاف)ات التي يمر بيا، كالتي تسبب لو نكعان مف التغيرات السمككية كالجسمية كاالضطراب
ٜٜٔٔ-ٖٔ) . 

% مف ٔ.٘ٗكلقد أظير استطالع رأم أجراه معيد مراقبة الحياة الدراسية في كندا أف 
الطالبات يجدف صعكبة في السيطرة عمى الضغكط النفسية التي تالزميف أثناء عممية 

 اتالجامع إحدل كتكصؿ باحثكف في ،% بالنسبة لمطالبٔ.ٖٕقابؿ الدراسة كالمذاكرة م
مساعدة الفتيات عمى التخمص مف الضغكط  ضركرة "دل ىاليفاكس" إلى كىى جامعة الكندية

خاصة أثناء االمتحانات بأف يتركيف يمعبف مع الحيكانات الصغيرة مما يساعدىف عمى 
محمكد ) التخمص مف ىذه الضغكط النفسية التي ترىؽ أعصابيف أثناء فترة االمتحانات

،ٜٜٔٔ-ٕٖ) .  
 بعد يكما كانتشارىا لسمككيةكا النفسية االضطرابات ازدياد إلىالمتقدمة  البحكث كتشير
 مف أزمات يعانكف السكاف مجمكع مف  %(ٖٓ (أف الحديثة البيانات يـك إذا تظير

 ( مة الشبابػػػمرح في ىـ العصاب مف يشككف الذيف مف%( ٓٚ) كأف نفسية ، كاضطرابات
 .(ٜٕٕ-ٕٓٓٓ ،سميماف
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بكضع قائمة لمتغيرات التي تحدث لمكائف الحي عند  Fontanaكلقد قاـ فكنتانا 
 تعرضو لمضغكط كىي عمى النحك التالي:

كاضطراب الدكرة  أمراض القمب،، زيادة األدريناليف بالدـ منيا: تأثيرات فسيكلكجية. 1
 ،نقص الكزف، كاإلجياد كاالنييار الجسمي  ،زيادة إفراز الغدة الدرقية  ، الدمكية

 مناعة الجسـ. ضعؼاضطرابات معدية، تفاعالت جمدية، ،ستركؿ زيادة إفراز الككل
عدـ  ،قرارات مسرعة كخاطئة اتخاذمنيا: عدـ القدرة عمى التركيز،  تأثيرات معرفية. 2

، تداخؿ األفكار مع  قدرة عمى االستيعاب، كعدـ القدرة عمى التنظيـ كالتخطيطال
 بعضيا البعض.

تغيرات في صفات الشخصية، كزيادة التكترات كمنيا: حدكث  تأثيرات انفعالية. 3
 كزيادة اإلحساس بالمرض، كظيكر االكتئاب كعدـ تقدير الذات. الطبيعية كالنفسية،

منيا: النسياف كاإلىماؿ كزيادة مشاكؿ التخاطب، كالمجمجة ك  تأثيرات سمككية. 4
لقاء المكـ عمى اآلاثناء  كالتمعثـ كانخفاض مستكل الطاقة كالقمؽ خريف النكـ كا 

  (ٖٙ-ٜٜٔٔ،محمكد )في   .كعدـ تحمؿ المسؤكلية
         :الربامر التدريبًُ

الى أف البرامج التدريبية كاإلرشادية تسعى أساسا  (ٔٔ-ٜٛٛٔ)عيطة  تشير أبك
إلى تمكيف الفرد مف التخمص مف مشكالتو كمتابعة تككيف اتجاىات عقمية تساعده في 

 .        التخمص مف أنماط االنفعاالت التي تعيؽ تفكيره
كسابيـ القيـ ك  تعد البرامج التدريبية كسيمة فعالة لتنمية األفراد كتطكير أدائيـ كا 

فرص التفاعؿ  تكفركذلؾ لما تحتكيو مف أنشطة كبدائؿ كخبرات  االتجاىات المرغكبة ك 
 .عاؿ بإتقافكالمكاد المقدمة لو مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة درب اإليجابي بيف المت

إلى أف االستراتيجيات   Palumbo et al. (1993-554كتكصمت دراسة )
كالمتمثمة في  لخفض كعالج السمككيات المنحرفة البرامج التدريبيةكاألساليب المتبعة في 

( ٘ٙتطكير أكاصر العائمة كدعـ المؤسسات االجتماعية كانت ليا تأثير كبير في تخػػمص )
 .مف اتجاىات السمكؾ اإلجرامي مف األحداث الخطريف كالعنيفيف
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  :لدراسات السابكُ ا

 التطىع :أوال: دراسات تناولت 

الدراسة إلى استطالع آراء عينة مف الشباب السعكدم  سعت :(ٕٔٓٓدراسة العقيؿ )
بجامعة الممؾ سعكد حكؿ العمؿ الدعكل التطكعي كاالعتقاد بأىميتو كتكصمت الدراسة إلى أف 

غيرات ىناؾ عالقة بيف آراء الشباب حكؿ العمؿ الدعكل كاالعتقاد بأىميتو، كبيف بعض المت
، كأكصت كالمستكل التعميمي لمشاب كالتخصص ، كدخؿ األسرة،منيا: مستكل تعميـ األب
ية كتثقيفية لتكجيو طاقات الشباب كتكظيفيا في نشر الدعكة في ك الدراسة بإيجاد آليات تكع

 . الداخؿ كالخارج
كىي دراسة نظرية تناكلت عدة مكضكعات منيا أىمية العمؿ  (:ٕٔٓٓبار ) دراسة

 العربية السعكدية مف األعماؿ التطكعية، مدل استفادة الجمعيات الخيرية بالمممكةك التطكعي، 
كعكامؿ نجاح العمؿ التطكعي كمعكقاتو ككذلؾ كمجاالت العمؿ التطكعي التي يمكف أف يشارؾ 

 فييا الشباب السعكدم، كأساليب تشجيع المتطكعيف عمى المشاركة في األعماؿ التطكعية .
التعرؼ عمى دكافع السمكؾ التطكعي  إلىىدفت ىذه الدراسة : (ٕٔٓٓالمحاميد )دراسة 
المنظـ في األردف كعالقتو ببعض المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية،  النسائي

( جمعية خيرية ٕٛفي العمؿ التطكعي في ) اتمشارك امرأة( ٛٙٔتككنت عينة الدراسة مف )
العمر أكثر إقباالن في  إف النساء الصغيرات باألردف  كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا

ف النساء المتزكجات أكثر إقباالن عمى العمؿ التطكعي ك  عمى التطكع مف النساء كبار السف، ا 
ف النساء القاطنات في محافظة العاصمة أكثر تطكعان مف النساء القاطنات في  مف غيرىف كا 

ف النساء غير المتقاعدات أكثر تطكعان مف النساء الك  المحافظات األخرل،  .متقاعداتا 
ىدفت الدراسة إلى بحث مدل مشاركة طالب الجامعة في العمؿ  : (ٕٕٓٓدراسة الباز )

( طالب مف طالب جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ٖٙٔتككنت العينة مف )  ،التطكعي
غالبية عينة الدراسة  ليس  ليـ مشاركة في العمؿ  اإلسالمية  كأشارت النتائج إلى أف

  .في المشاركة التطكعيةالتطكعي، رغـ رغبتيـ 
ىدفت الدراسة إلي بحث مفيـك العمؿ التطكعي كسبؿ تفعيمو في ( :ٕٗٓٓدراسة العامر )

مشاركة أفراد المجتمع في مؤسسات العمؿ  فيالمجتمع، كالكقكؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة 
ختبار عينة األىمي التطكعي ،أجريت الدراسة بمنطقة حائؿ بالمممكة العربية السعكدية ، كتـ ا

ناثطبقية عشكائية مف الشباب ) سنة مف منسكبي  ٖٓإلى  ٕٓ( تتراكح أعمارىـ مف ذككر كا 
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، ( ٚٓ٘)  جميع الكميات في المنطقة  كبعض المعمميف كمديرم المدارس كبمغ مجمكع العينة
أىـ دكافع العمؿ التطكعي لدل الشباب السعكدم   أف كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا

دارية في العمؿ ةنافع المفيدمؿ في : استثمار كقت الفراغ بالتتمث ، اكتساب خبرات ميدانية كا 
كأف أىـ مكانع العمؿ التطكعي لدل الشباب ، المجتمع أفرادالخيرم، دعـ التكافؿ بيف 

عدـ كجكد برامج إعالمية ك السعكدم كثرة األعباء العائمية، استيالؾ الدراسة لمعظـ الكقت، 
 .أىمية العمؿ التطكعيتعنى بإظيار 

كالتى تناكلت دكر الجامعة في تعميـ الطالب األمريكييف  : Calver ((2006دراسة  
السياسة كالديمقراطية كالثقة بالنفس كالمشاركة اإليجابية في قضايا المجتمع )التطكع (  

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا أف الجامعة مف خالؿ   كتحمؿ المسئكلية
بداء  أنشطتيا كمشركعاتيا التي تتيحيا لمطالب  تساعدىـ في تنمية القدرة عمى التعبير كا 
اآلراء كتساىـ في ارتباطيـ بالجامعة كتشعرىـ باألىمية كالتقدير لدييـ كينبغي أف تبذؿ جيكد 

 إليجابية في قضايا المجتمع.أكثر لتشجيع المشاركة ا
الكشؼ عف  إلى عدة أىداؼ منيا ىدفت الدراسة: (ٜٕٓٓدراسة السمطاف )

اتجاىات الشباب الجامعي نحك ممارسة العمؿ التطكعي كماىية األعماؿ التطكعية التي 
طالبان( مف الطالب الذككر بجامعة  ٖٖٚكتككنت عينة الدراسة مف  ) يرغبكف في ممارستيا، 

كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد اتجاىات إيجابية نحك العمؿ التطكعي لدل  ،عكدالممؾ س
كجاءت   ،أف متكسط ممارسة الشباب الجامعي لمعمؿ التطكعي ضعيؼ جدان  عينة الدراسة إال

مساعدة كرعاية الفقراء كالمحتاجيف، كيمييا زيارة المرضى، ثـ المشاركة في اإلغاثة 
قيف، كالحفاظ عمى البيئة كمكافحة المخدرات كالتدخيف، في صدر اإلنسانية، كرعاية المعك 

كأقؿ مجاالت العمؿ التطكعي جاذبية  ،المجاالت التي يرغب الشباب الجامعي المشاركة فييا
لمشاركة الشباب الجامعي ىي الدفاع المدني، كتقديـ العكف لمنكادم الرياضية، كرعاية 

 .الطفكلة
  :: دراسات تناولت االجتاه املضاد للمذتمع انًًاث

 المضاد االتجاه مقياس بناءراسة الد دفتياست( : 5991) الجبوري دراسة
كمعرفة الفركؽ في االتجاه المضاد  مجتمعمل المضاد االتجاه معايير اشتقاؽ ككذلؾ مجتمعمل

 طالبان ( ٓ٘ٚٔ)  مف راسة الد عينة تألفت ،لممجتمع حسب الجنس كالتخصص الدراسي 
 كاعدت الباحثة مقياس االتجاه المضاد لممجتمع، كأشارت النتائج اف ىناؾ  ،بالعراؽ جامعيان 
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كالطالبات في االتجاه المضاد لممجتمع لصالح الطالب لصالح االتجاه  بالطال بيف فركقا
 . كاألدبي ميمالع التخصصيف بيف ؽكفر  تظير كلـالمضاد لممجتمع  

 مجتمعمل المضاد كؾمسمل مقياس بناء الدارسة دفتياست : (ٜٜٙٔ)دراسة المييبي 
 ،قيفاالمع غير مف ـىكغير  قيفاالمع أبناء لدل مجتمعمل المضاد كؾمالس مستكل عف كالكشؼ

المعاقيف كغير المعاقيف، كاعد الباحث  أبناء مف كطالبة طالب (ٖٓٓ) مف عينةال تألفت 
 أبناءلصالح  إحصائيامقياس لالتجاه المضاد لممجتمع كأشارت النتائج الى كجكد فركؽ دالة 

 .اقيفالمع
مستكل قمؽ المستقبؿ  معرفة استيدفت الدراسة :  (1005الهاشمً ) دراسة
 التخصص( -الجنس( لمتغيرات طمبة الجامعة كفقا لدل لممجتمع المضاد كمستكل االتجاه

 (ٖٓ٘)مف الدراسة عينة تألفت لممجتمع ، المضاد االتجاه المستقبؿ قمؽ بيف العالقة كمعرفة
 الى الدراسة طالب بجامعة بغداد كاعد الباحث مقياس االتجاه المضاد لممجتمع ،  كتكصمت

 اإلنساني التخصص مستكل مف أعمى العممي التخصص طمبة لدل المستقبؿ قمؽ شيكعأف 
 اإلناث. مف الذككر لدل أعمى كانت لممجتمع المضاد كمستكل االتجاه

 الضغكط بيف العالقة ىمع التعرؼ الدراسة  دفتياست :(ٜٕٓٓدراسة الربيعى )
طبقت الدراسة عمى عينة مف طالب  ، الجامعة بةمط لدل مجتمعمل المضاد كاالتجاه النفسية

  لالتجاه المضاد لممجتمع كاآلخر لمضغكطجامعة بغداد كأعد الباحث مقياسيف احدىما 
 فركؽ تكجد ة كنفسي ضغكط مف يعانكف البحث عينةراد أف أف إلى الدارسة نتائج تمكتكص
 تكجد كما األكلى ةمالمرح لصالح  ) رابعةال - األكلى ( ةمالمرح لمتغير كفقان  احصائيان  دالة
 ، ميمالع التخصص لصالح) االنساني - ميمالع ( التخصص لمتغير كفقان  احصائيان  دالة فركؽ

 .جتمعممل المضاد كاالتجاه النفسية الضغكط بيف احصائية داللة ذاتكتكجد عالقة 
  :ثالجًا:دراسات تناولت الضغىط  النفسًُ

مصػػادر الضػػغط  عمػػى تعػػّرؼال الدراسػػة  يدفتاسػػت : Reston (2001)دراسػػة   
النفسي لدل مديرم المدارس كتقػديـ أفضػؿ األسػاليب لمتعامػؿ مػع الضػغط النفسػي لػدييـ، كقػد 

( مػديران فػي المػدارس االبتدائيػة فػي كاليػة فيرجينيػا فػي الكاليػات ٕٙتككنت عينػة الدراسػة مػف )
كيات كأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية  بػػيف مسػػت ،المتحػػدة األمريكيػػة

الضػػغط النفسػػي لممػػديريف كبػػيف طبيعػػة العمػػؿ، كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف التقػػدـ كالترقػػي المينػػي 
 .كالمشكالت الشخصية لممدير تعد مف أبرز مصادر الضغط النفسي لدييـ
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 عمى تعّرؼىدفت الدراسة إلى ال :  Roberson & Matthews  (2002دراسة )      
 ا،مصادر الضغط النفسي لدل مديرم المدارس، كأبرز االستراتيجيات التكيفية لمتعامؿ معي

في المدارس الثانكية العامة في كالية جكرجيا في  ( مديران ٕٔكتككنت عينة الدراسة مف )
كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة ضعيفة بيف الضغط  ،الكاليات المتحدة األمريكية

أبرز مصادر  أف  إلى ، كأشارت النتائج أيضا ر التكيؼ كاألداء الكظيفيالنفسي كمصاد
مكر، كما أظيرت األطبيعة العالقة مع أعضاء الييئة التدريسية كأكلياء  الضغط النفسي 

 النتائج أف المديريف يعانكف مف مستكيات ضغط نفسي متكسط. 
مسػػتكيات  عمػػى  تعػػّرؼالإلػػى كالتػػى ىػػدفت :  Savery &Detiuk(2002دراسػة )

كتككنػت عينػة الدراسػة مػف  ،الضغط النفسي لدل كؿ مف مديرم المػدارس االبتدائيػة ك الثانكيػة
كأظيػػرت نتػػائج  ، كالثانكيػػة فػػي اسػػتراليا الغربيػػة ( مػػديران فػػي المػػدارس الحككميػػة االبتدائيػػةٖٕ)

المػدارس  بيف مستكيات الضغط النفسػي لػدل مػديرم الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
)ابتػػدائي، ثػػانكم( لصػػالح المػػدارس الثانكيػػة، كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى أف  ةتبعػػان لنػػكع المدرسػػ

 غمكض الدكر كصراع الدكر ىما أبرز مسببات الضغط. 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر بعض المتغيرات عمى  :David ((2005 دراسة
لدل المتفكقيف ، حيث بحث العالقة  بيف الذكاء العاطفي كأسمكب  الضغكط أساليب مكاجية

 ،المكاجية لمضغكط كالمتمثؿ في استخداـ الدعـ االجتماعي لمتغمب عمى الضغكط الحياتية 
كقد أظيرت النتائج  ،( مف الطمبة المتفكقيف الصينييف ٕٗٙكقد تككنت عينة الدراسة مف ) 

ف كأ ،لضغكط النفسية بكجكد الدعـ كالتفاعؿ االجتماعيإف لمذكاء العاطفي تأثير عمى خفض ا
تأثير المشاعر الداخمية تعتبر مف العكامؿ التي تعكد لمذكاء العاطفي كالذم أدل إلى خفض 
الضغكط النفسية لدل عينو الدراسة باستخداـ أسمكب التجاىؿ ككذلؾ أسمكب المكاجية 

 بالتفاعؿ عف طريؽ الدعـ االجتماعي.  
إلى التعرؼ عمى أساليب مكاجية  ىدفت الدراسة : (ٕٔٔٓماف )دراسة السمي

الضغكط الحياتية اليكمية لدل عينة مف الطالبات المتفكقات كغير المتفكقات بالمرحمة 
الجامعية ، كىؿ ىناؾ فركؽ في أساليب المكاجية قيد الدراسة كفقا لمستكل دخؿ األسرة ، 

( طالبة مف المتفكقات  ٖٛ، منيف ) ( طالبةٕٚٔتككنت عينة الدراسة مف )  ،كتعميـ الكالديف
تـ استخدـ مقياس أساليب ، ( سنة 1ٕٗٔ)  ىفالمتفكقات، متكسط أعمار  ( مف غير ٜٛك)

  ،(  ( Carver,Scheier,&Weintraub,1989مف إعداد (COPEمكاجية الضغكط )
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات المتفكقات كغير المتفكقات  كجكدكقد أظيرت النتائج 
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ككذلؾ في أساليب المكاجية ) ، في أسمكب المكاجية بالتخطيط لصالح الطالبات المتفكقات
صرؼ االنتباه  ( لصالح الطالبات غير  \عدـ المباالة  \اإلنكار  \االستسالـ كالقبكؿ 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات المتفكقات في كما أظيرت النتائج كجكد  ،المتفكقات
  أساليب المكاجية كفقا لمستكل تعميـ إبائيف كمستكل الدخؿ الشيرم ألسرىف.

 التعكًب علِ الدراسات السابكُ :

تدريب طالب الجامعة التي تناكلت كاألجنبية  يالحظ  ندرة الدراسات النفسية العربية  -
ك تأتي الدراسة الحالية كمحاكلة إلثراء الدراسات  عمى تنمية قيـ العمؿ التطكعى

 النفسية بمزيد مف البحث كالتعمؽ في ىذا الجانب .
 يالحظ أف معظـ الدراسات السابقة قد استعانت بعينات مف طمبة الجامعة مثؿ دراسة -

 ، (ٜٕٓٓ) الربيعى( ،  Calvert (2006( ، ٕٕٓٓ( ، كالباز )ٕٔٓٓالياشمى )
( كستطبؽ الدراسة الحالية ايضا عمى عينة مف طالبات الجامعة  ٕٔٔٓالسميماف )

  لمناسبتيـ أىداؼ الدراسة الحالية. 
 : الدراسُفرض 

 الختبار الفرض التالي: ةالحالي لدراسةسعى ات 
درجات المجمكعتيف التجريبية رتب بيف متكسطي  فركؽ دالة إحصائيان  ال تكجد -

 لقيـ العمؿ التطكعى.كالضابطة في القياس البعدم 
 إدـراءات الدراسـُ:

 أواًل : منور الدراسُ والتصمًم التذرييب:

عمى المنيج شبو التجريبي، كعمى تصميـ تجريبي مككف مف  الدراسة الحاليةعتمد ت
مجمكعتيف تجريبية كضابطة كالىما مف  ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط 

 النفسية.
 : العـًـنُ: ثانًًا

االتجاه المضاد  لذك مف  ( طالبةٖٙ) فى األساسية  تتمثؿ العينة:  العينة األساسية-ٔ
 بكمية التربية كالعمـك بفرع جامعة الطائؼ بمحافظةلممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية 

 كمقياس الضغكطلمجتمع نحك ااالتجاه ، كالختيار ىذه العينة تـ تطبيؽ مقياس الخرمة
باعتبارىـ متغيرات تصنيفية عمى جميع طالبات المستكل السادس بقسـ رياض النفسية 
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( ٖ٘ٔ،  كعددىـ )قٖٙٗٔ/ٖ٘ٗٔفي الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  األطفاؿ
دخاؿ البيانات باستخداـ الحاسب اآللي مف خالؿ برنامج  طالبة ثـ تـ تصحيح المقياساف كا 

(SPSS)  Statistical package for social Science ( ٙٔاإلصدار)  لتحديد
عرضيف لمضغكط النفسية  فى ضكء  النتائج التى الطالبات ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالم

 تـ الحصكؿ عمييا كذلؾ اعتمادان عمى اإلرباعي األعمى.
( طالبات بنفس ٜتـ اختيار عينة مككنة مف )بغرض تقنيف أدكات  : عينة التقنيف-ٕ

 . مكاصفات العينة األساسية
 ضبط املتغريات املتدخلُ :

-االتجاه نحك المجتمع -العمر الزمنى تـ التحقؽ مف التجانس فى متغيرات ) 
 . (قيـ التطكع -الضغكط النفسية

  Mann Whiteny كتـ التحقؽ مف التجانس بيف المجمكعتيف باستخداـ اختبار 
 : كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي

 (ٔجدكؿ )
 المتغيرات المتدخمة فيمجمكعتى البحث درجات  رتب متكسطات بيف الفركؽ داللة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
، مما يشير إلى كجكد درجة الدراسة تؤثر فى نتائج  أفالتى يمكف  المتدخمةفى المتغيرات 

 عالية مف التجانس بيف المجمكعتيف.
 ثالًجًا : أدوات الدراسُ :

 : األدكات التالية استخداـمف أجؿ تنفيذ الدراسة الميدانية لمدراسة الحالية تـ 
              الباحثتافاد عدا                        : مكًاس قًم التطىع (1)  

متوسط  العدد وعةالمجم متغيراتال
 الرتب

-Mann مجموع الرتب
Whitney U 

مستوى 
 الداللة

 81.951 .8493 81 التجريبية العمر الزمني
 غير دالة 15951

 8.1951 83965 81 الضابطة

االتجاه نحك 
 المجتمع

 911..8 84958 81 التجريبية
 غير دالة 11911

 911..8 ..839 81 الضابطة

الضغكط 
 النفسية

 514911 .8598 81 التجريبية
 غير دالة 139111

 8.4911 83931 81 الضابطة

 815911 .8595 81 التجريبية قيـ التطكع
 غير دالة 11911

 8.3911 83915 81 الضابطة
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محاكر  ثالثة كىك يتضمف ييدؼ المقياس إلى قياس قيـ التطكع لدل عينة الدراسة 
 كأماـ( عبارة ، ٖٚتككف المقياس مف )يك  ، معكقات التطكع( )الرغبة في التطكع، المسؤكلية

(  معارض بشدة -معارض -غير متأكد – مكافؽ – مكافؽ بشدة)خمسة اختيارات   عبارة كؿ
. 

غير ٖ – مكافؽ ٗ – مكافؽ بشدة ٘) أساس عمى يتـ تقدير الدرجات : الدرجات تقدير
 كالعكس بالنسبة لمعبارات  ، المكجبة لمعبارات بالنسبة، ( معارض بشدةٔ -معارضٕ -متأكد

  السالبة .
 مف محكميف تسعة عمى المقياس عرض حيث المحكميف، صدؽ استخداـتـ  : املكًاس صدم

كمدل  المقياس حكؿ الرأم إبداء منيـ كؿ مف كطمب التربكم، النفس عمـك  التربية أساتذة
نسب اتفاؽ المحكميف  كتراكحتكضكح ككفاية العبارات في كؿ بعد كمدل انتماء العبارة لمبعد 

 . %ٓٓٔ% كٛ.ٛٛما بيف
 بناء كعدلتلتعديؿ بعض العبارات كتـ األخذ بيا  المقترحاتكقدـ المحكمكف بعض 

 عبارات مالءمة عمى المحكمكف السادة تفؽاك  أخرل مرةاس يالمق  عمييـ كعرض ذلؾ، عمى
 .الالزمة التعديالت إجراء بعد المقياس
 تـ، كما  ٔٛ.ٓتـ  حساب ثبات التجزئة النصفية كبمغ معامؿ الثبات الكمي : المقياس ثبات
 ،( ٜ= ف)  التقنيف عينة عمى أسبكعيف زمني بفاصؿ االختبار إعادة بطريقة الثبات حساب
 التكصؿ يمكف التى النتائج فى الثقة إلى يدعك مما ،( ٕٚ.ٓ) الثبات معامؿ قيمة كبمغت
 .إلييا

 اعداد الباحثتان            حنى اجملتمع : ( مكًاس االجتاه2)
كىك ييدؼ ىذا المقياس إلى تشخيص االتجاه نحك المجتمع لدل عينة الدراسة 

 (جاه نحك الجامعة، االت ، االتجاه نحك الزمالء محاكر )االتجاه نحك المجتمع ثالثة  يتضمف
تنطبؽ  –تنطبؽ تمامان )اختيارات  أربعة  عبارة كؿ كأماـ،  ( عبارةٕٗمف )  تككف المقياس يك 

 .( ال تنطبؽ –تنطبؽ نادرن  – أغمب الكقت
 تنطبؽ أغمب الكقت ٖ  –تنطبؽ تمامان  ٗ)  أساس عمى يتـ تقدير الدرجات :الدرجات تقدير

كالعكس بالنسبة لمعبارات  ، المكجبة لمعبارات بالنسبة، ( ال تنطبؽ ٔ –تنطبؽ نادرن  ٕ–
  السالبة.

 مف محكميف تسعة عمى المقياس عرض حيث المحكميف، صدؽ استخداـتـ  : املكًاس صدم
المقياس كمدل  حكؿ الرأم إبداء منيـ كؿ مف كطمب التربكم، النفس عمـك  التربية أساتذة
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نسب اتفاؽ  كتراكحتكمدل انتماء العبارة لمبعد  ، كضكح ككفاية العبارات في كؿ بعد
 .%ٛ.ٛٛ%كٙ.ٙٙالمحكميف ما بيف

 بناء كعدلتلتعديؿ بعض العبارات كتـ األخذ بيا  المقترحاتكقدـ المحكمكف بعض 
 عبارات مالءمة عمى المحكمكف السادة تفؽاك  أخرل مرةاس يالمق عمييـ كعرض ذلؾ، عمى

 .الالزمة التعديالت إجراء بعد المقياس
 عينة عمى أسبكعيف زمني بفاصؿ االختبار إعادة بطريقة الثبات حساب تـ : المقياس ثبات

 التى النتائج فى الثقة إلى يدعك مما ،( ٛٙ.ٓ) الثبات معامؿ قيمة كبمغت ،(ٜ= ف)  التقنيف
 .إلييا التكصؿ يمكف

 (ٕٙٓٓاعداد دخاف كالحجار)             :مكًاس الضغىط النفسًُ (3) 
ضغكط ال) ستة أبعادييدؼ ىذا المقياس إلى تشخيص الضغكط النفسية كيتككف مف 

الدراسية، الضغكط االجتماعية، ضغكط الشخصية، الضغكط ال ،الضغكط المالية األسرية
 .(كضغكط بيئة الجامعة

 –دائماتنطبؽ  )اختيارات  ثالثة  عبارة كؿ كأماـ( عبارة ، ٓٙكتككف المقياس مف )
 .( تنطبؽ نادرن  – أحيانان تنطبؽ 
 ٔ– أحيانان تنطبؽ  ٕ  –تنطبؽ تمامان  ٖ)  أساس عمى يتـ تقدير الدرجات: الدرجات تقدير

  السالبة. كالعكس بالنسبة لمعبارات  ، المكجبة لمعبارات بالنسبة( تنطبؽ نادرن 
قاـ معدا المقياس بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي كتراكحت قيـ معامالت  : املكًاس صدم

  . ٖٔٚ.ٓكٕٕ٘.ٓ االرتباط ما بيف 
 تسعة عمى المقياس عرض حيث المحكميف، صدؽ استخداـتـ  كفي الدراسة الحالية

المقياس  حكؿ الرأم إبداء منيـ  كطمب ، التربكم النفس عمـك  التربية أساتذة مف محكميف
نسب اتفاؽ  كتراكحتكمدل انتماء العبارة لمبعد  ،كمدل كضكح ككفاية  العبارات في كؿ بعد

 %.ٛ.ٛٛ%كٚ.ٚٚالمحكميف ما بيف
بحساب ثبات التجزئة النصفية كبمغ معامؿ الثبات قاـ معدا المقياس  : املكًاس ثبات
 ٜٛٓ.ٓامؿ الثبات الكميألفا كركنباخ كبمغ مع  بطريقة الثبات حساب تـ، كما  ٛٛ.ٓالكمي

 عمى أسبكعيف زمني بفاصؿ االختبار إعادة استخداـتـ حساب الثبات بكفي الدراسة الحالية 
 فى الثقة إلى يدعك مما ،( ٜٙ.ٓ) الثبات معامؿ قيمة كبمغت ،( ٜ= ف)  التقنيف عينة
 .إلييا التكصؿ يمكف التى النتائج
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اعداد                            ( الربنامر التدرييب:4) 
 الباحثتان

   .لتنمية قيـ العمؿ التطكعيبرنامج تدريبي  عنىان الربنامر :
مف األطر النظرية في المراجع  تـ االطالع عميوتصميـ البرنامج في ضكء ما  تـ

ذات الصمة بمشكمة  عمي البرامج التدريبية المتاحة كاإلطالعكالدكريات العممية المتخصصة 
  .( جمسة ٕٔكتككف البرنامج مف ) الدراسة

 :تنمية قيـ العمؿ التطكعىاألىداؼ العامة لبرنامج   
  ٓينمى قيـ العمؿ التطكعىأف 
  ٓبخبرات دائمة كمتجددة  العينةأف يزكد 
  كضغكط لالبتعاد عما يشعركف بو مف انفعاالت كمشكالت البفرصة  لمط يمثؿأف. 
   اتجاىيـ نحك المجتمع  .مف   كيحسفأف يناسب ميكؿ عينة الدراسة 

 خالؿ الجمسات التدريبية التنفيذية : تنفيذىاالعمؿ عمى تـ اإلجراءات التي  -
  ؼ الجمسػة اعمؿ مراجعة لما تـ التدريب عميو في الجمسات اإلعالميػة ، كاإلعػالف عػف أىػد

إلػى أف  اتمف خػالؿ لكحػة إعالنيػة بكاسػطة جيػاز البركجكتػكر ، كيػتـ لفػت انتبػاه المشػارك
 تمؾ األىداؼ ىى المقرر إنجازىا خالؿ ىذه الجمسة. 

  ف بشػػكؿ سػػيى عمػػى تفسػػير حػػاالت فشػػميـ إلػػى قمػػة الجيػػد ييػػؤد  االتػػى اتتػػدريب المشػػارك
 كتشجيعيـ عمى بذؿ جيد أكبر .

  إلػػى تحسػػنيـ كتقػػدميـ كمػػدحيـ عمػػى االنجػػازات التػػى يؤدكنيػػا  اتتكجيػػو انتبػػاه المشػػارك
 بشكؿ جيد. 

  مػف كذلػؾ بتكجيػو استراتيجية  النمذجػة ك التحدث الذاتي  إستراتيجيةعمى  اتمشاركتدريب ال
 في الجمسات األكلى. الباحثتيف

  .تكفير التغذية الراجعة 
 التشكل من صالسًُ اجللسات التدريبًُ للتطبًل:

 التربية المحكميف أساتذة السادة مف مجمكعة عمىالجمسات التدريبية تـ عرض  
 السادةاقترح ك  ،تحقيقيا لميدؼ منيا ك  الجمسات حكؿ كمقترحاتيـ أرائيـ ألخذ النفس عمـك 

ضافة الجمسات تعديؿ تـك  إجراء بعض التعديالت،  فكالمحكم كاتفؽ   كمقترحاتيـ أرائيـ كا 
 .ةالحالي الدراسة عينة عمى المحكمكف عمى صالحية الجمسات لمتنفيذ
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 :خطُ العملرابعًا: 

 إتباع الخطكات التالية:  تـ 
   الدراسات السابقة كالبحكث التي أجريت في مجاؿ  عفاجراء دراسة نظرية مسحية

 ٓالدراسة الحالية
 الدراسة أدكات تـ إعداد. 
  تـ تطبيؽ اختبار االتجاه المضاد لممجتمع كمقياس الضغكط النفسية عمى جميع طالبات

الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  المستكل السادس بقسـ رياض األطفاؿ في الفصؿ
 ( طالبة .ٖ٘ٔ،  كعددىـ ) ق ٖٙٗٔ/ٖ٘ٗٔ

  القياـ بإدخاؿ البيانات باستخداـ الحاسب اآللي مف خالؿ برنامج(SPSS)  
Statistical package for social Science ( ٙٔاإلصدار)  الطالبات لتحديد 

النتائج التى تـ  ة فى ضكءمجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسيذكل االتجاه المضاد لم
 .( طالبةٖٙكبمغ عددىف ) الحصكؿ عمييا كذلؾ اعتمادان عمى اإلرباعي األعمى

 .تـ تقسيـ العينة عشكائيان بالتساكم إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية 
 .تـ تطبيؽ مقياس قيـ العمؿ التطكعى تطبيقا قبميان 
 عمى المجمكعة التجريبية . تـ تنفيذ البرنامج المقترح كتطبيؽ الجمسات التدريبية 
  تـ تطبيؽ مقياس قيـ العمؿ التطكعى كمقياس االتجاه المضاد لممجتمع كمقياس الضغكط

 النفسية  تطبيقا بعديان.
  القياـ بإدخاؿ البيانات باستخداـ الحاسب اآللي مف خالؿ برنامج(SPSS)  

Statistical package for social Science ( لتحميؿ الٙٔاإلصدار )بيانات  
 .   إحصائيان 

  ٓنتائجالتفسير النتائج كتقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء 

 : نتائر الدراسُ

أسفر عنو التحميؿ اإلحصائي لمدرجات الخاـ التي تـ  التىلنتائج اعرض  يتـ فيما يمي
 قيـ التطكع بعديان، ثـ يتـ تقديـ تفسير ليذه النتائج يميومقياس الحصكؿ عمييا عند تطبيؽ 

 . بعض التكصيات كالمقترحات لمبحكث المستقبمية
 فركؽ دالة إحصائيان  ال تكجد ينص فرض الدراسة عمى أنو ) : الدراسةنتائج فرض 

لقيـ العمؿ درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم رتب بيف متكسطي 
 التطكعى(.
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    الالبػارامترم  اإلحصػائي األسػمكب صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ كلمتحقػؽ مػف
Mann-Whitney – U Test ، النتائج المتعمقة بيذا الفرض: يكضح يكالجدكؿ التال 

 ( ٕجدكؿ )
 درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة رتب متكسطات بيف الفركؽ داللة

 لقيـ العمؿ التطكعي القياس البعدل في
مجمكع  متكسط الرتب العدد المجمكعة

 الرتب
Mann-

Whitney U 
مستكل 
 الداللة

 ٔ.ٓعند دالة ٓٓٙ.٘ٔ ٓ٘.ٕٜٕ ٙٗ.ٕٕ ٛٔ التجريبية
 ٓ٘.٘ٔٔ ٕٔ.ٜ ٛٔ الضابطة

المجمكعة  درجات يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف متكسطات رتب
لصالح  قيـ العمؿ التطكعيعمى مقياس في األداء البعدل المجمكعة الضابطة ك التجريبية 

المجمكعة التجريبية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما يكضحو الجدكؿ التالي الذم يبيف المتكسط 
كاالنحراؼ المعيارم لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة فيما يتعمؽ باألداء عمى مقياس 

 قبؿ كبعد التدريب.قيـ العمؿ التطكعي 
 ( ٖ) جدكؿ

عدد أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لألداء 
 التدريب قبؿ كبعد  يالتطكعالعمؿ قيـ عمى مقياس 

 بعد التدريب قبؿ التدريب ف المجمكعة
 ع ـ ع ـ

ٜ.ٕٔ ٕٛ.ٕٛٔ ٛٔ التجريبية
٘ 

ٕٕٜ.٘ٚ ٔٔ.ٜٛ 
ٛ.ٖٔ ٚٓ.ٜٕٔ ٛٔ الضابطة

٘ 
ٖٔٓ.ٛٗ ٔٗ.ٔ٘ 

كيكضح الشكؿ التالي تمثيالن بيانيان لمتكسطات درجات كؿ مف المجمكعتيف التجريبية 
قبؿ كبعد التدريب عمى   يالتطكع العمؿ قيـكالضابطة فيما يتعمؽ باألداء عمى مقياس 

 . البرنامج
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 (ٔشكؿ )

 متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  
 عمى البرنامجقبؿ كبعد التدريب   يالتطكع العمؿ قيـفى مقياس 

فػي يتضح مف الشكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف أداء المجمكعتيف التجريبيػة كالضػابطة 
 لصالح المجمكعة التجريبية. عمى مقياس قيـ العمؿ التطكعي األداء البعدل

 البعدل تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة  في األداء كيمكف تفسير
فى  المجمكعة التجريبية عميو تالتدريب الذم حصم إلي قيـ العمؿ التطكعيمقياس  عمي

البرنامج  التدريبي حيث ساىـ في زيادة كعي المشاركات بأىمية العمؿ التطكعي كدكره في 
مف زيادة االرتقاء بيف ، مما عزز فييف التكجو االيجابي تجاه اآلخريف كالمجتمع كمكنيف 

قدرتيف عمى التطكع، كما أف التدريب  المؤثرة فيمثيرات الداخمية كالخارجية المراقبة كتقكيـ 
كاف لو أثر في مراجعة كتمحيص كؿ مشاركة لمكقفيا مف التطكع  فكاجيت نفسيا بحقيقة 

تقدـ فييا يد العكف لمف يحتاجكف أف كفرصان كثيرة كاف يمكف  أنيا ضيعت كقتان طكيالن 
لممساعدة كالتطكع، كما أف تكفير التغذية الراجعة أثناء جمسات البرنامج ساىـ في مساعدتيف 

البرنامج عدد متنكع مف الخبرات كاألنشطة  تضمفعمى إجراء مثؿ ىذه المراجعات ، كما 
بنجاح مما ساىـ فى المناسبة التى استطاعت المشاركة في المجمكعة التجريبية اجتيازىا 

كعي كمعرفة المشاركات بأبعاد كثيرة مف الممكف أف تككف كزاد مف  زيادة قيـ التطكع لدييا
 التى ترتبط بالتطكع. القيـمع  أصبحف أكثر انسجامان   ، كمف ثـكانت غائبة عنيف قبؿ ذلؾ

الفترة ما أما المجمكعة الضابطة فمـ يتاح ليا كؿ ىذا كلـ يحدث ليا تطكران ظاىران خالؿ 
بيف القياس القبمي كالبعدم لقيـ التطكع، حيث استمرت عمى نفس نمط األداء الذم تعكدت 

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العقيؿ عميو خالؿ الفترة ما قبؿ القياس القبمي، 
 . Calvert (  (2006، (ٕٗٓٓالعامر )، (ٕٕٓٓالباز )، (ٕٔٓٓبار ) ،(ٕٔٓٓ)
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 املناقشُ :
فئة عمى قدر كبير مف األىمية كىى فئة طالب الجامعة ، كىـ  يةالحال الدراسةتناكؿ ت     

رعايتيـ يجب ك ال يمكف االستغناء عنيا خالؿ بناء المجتمع ، ثركة بشرية حقيقية يمثمكف 
لجذبيـ نحك التطكع، فيـ تحقيؽ أفضؿ الكسائؿ الممكنة ك كالعناية بيـ كزيادة كفاياتيـ، 

في سباقيا لمحاؽ بركب عمييـ المممكة العربية السعكدية تراىف اآلماؿ كالمستقبؿ الذيف 
، كقد أشارت نتائج العديد مف الدراسات إلى أف االىتماـ بيذه الفئة كمحاكلة دمجيـ التطكر

 مع المجتمع مف خالؿ ممارسة التطكع  يزيد مف فعاليتيـ لمقياـ بأدكارىـ .
كمحاكلة لمبحث عف أسمكب عممى لحثيـ عمى التطكع ت الدراسة الحالية كقد جاء 

كسابيـ قيـ العمؿ التطكعي، كعميو فقد تـ بحث  فاعمية برنامج تدريبي لتنمية قيـ العمؿ كا 
 . التطكعي لدل طالب الجامعة ذكل االتجاه المضاد لممجتمع كالمعرضيف لمضغكط النفسية

حصمت المجمكعة التجريبية عمى جمسات معمكماتية بيدؼ  الدراسة الحالية كفى إطار 
اكسابيـ الخبرات التى تساعدىـ أثناء التدريب الفعمى كعمى جمسات تدريبية فعمية عمى قيـ 

تطبيقان بعديان، بيدؼ معرفة األثر الحادث  قيـ التطكعمقياس ، كعقب ذلؾ تـ تطبيؽ  التطكع
التجريبية عمى المجمكعة الضابطة  مجمكعة الإلى تفكؽ أداء ائج نتالمف التدريب  كتكصمت 

 . في قيـ التطكع في القياس البعدل
  :التىصًات

 التكصيات التالية: يمكف تقديـنتائج مف  الدراسة الحالية إليو  تبناء عمى ما تكصم      
 قيـ العمؿحث المسئكليف عف التعميـ العالى عمى زيادة االىتماـ بتنمية  -ٔ

 .الجامعةلطالب كطالبات  التطكعي
بأحدث  كتزكيدىـتنمية قيـ العمؿ التطكعى لدل كؿ فئات المجتمع ضركرة استمرارية   -ٕ

   .التطكع في مجاؿ االتجاىات
اتجاىات الطالب المضادة لممجتمع كالعمؿ عمى االىتماـ بجميع العكامؿ المؤثرة في  – ٖ

 .لدييـ اتحسيني
الضغكط عف كاىؿ طالب كطالبات التعميـ العالي كتحسيف أكضاعيـ العمؿ عمى تخفيؼ  -ٗ

 األكاديمية كالعامة.
 مكرتسات حبىخ مستكبلًُ:

لقيـ التطكع لدل طالب كطالبات التعميـ العالى في السعكدية كعدة لخط النمائى ادراسة  -ٔ
 أقطار عربية كمقارنة النتائج.    

في االتجاه المضاد لممجتمع، كالضغكط النفسية لدل  دراسة أثر المراقبة الذاتية كالدافعية -ٕ
 طالب الجامعة.

حصاءات التطكع بالمممكة العربية السعكدية.-ٖ   إجراء دراسة استقصائية عف كاقع كا 
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 املرادع 

 املرادع العربًُ : –أوال 

 الكرآن الكريم 

  .المكتبة الجامعية .االسكندرية :عمـ نفس الطفؿ كتربيتو  .( 2001جادو ، عبد العزيز ) أبو
  دار القمم ـ . الكويت :  مبادئ اإلرشاد النفسي .(  1988، سيام درويش ) يةعط أبو

كمية الممك فيد  الرياض: .مجمة البحكث األمنية . الشباب والعمل التطوعي(.  2001) ، راشدالباز
 .81-14-51،األمنية

 المرحلة طلبة لدى لالتجاه المضاد للمجتمع مقنن مقٌاس بناء (. 1995) الكريم عبد ايمان الجبوري،

   .بغداد جامعة التربية ، يةمك االعدادٌة . 
 .7-1، 1العدد، السنة األولى،مدارؾ مجمة .. االتجاه المضاد لممجتمع (2006) الربيعي، فاضل جبار

 ، الجامعة بةمط لدى مجتمعمل المضاد باالتجاهتيا وعالق النفسية الضغوط(.2009) ----------
 .المستنصرية الجامعة ، خاص عدد ، التربية يةمك ةممج

لدل أكلياء أمكر األطفاؿ الضغكط النفسية (. 1998عبد العزيز ) السرطاوي، زيدان والشخص،
 .دار الكتاب الجامعي  العين: تيا )دراسة ميدانية ( .مكاجي كأساليب المعكقيف 

إرشادي في تعديل االتجاىات نحو السموك ( . أثر برنامج  2002السقاف ، محمد لطف عمي ) 
، كمية التربية ، الجامعة   غير منشكرة دكتكراه رسالة اإلجرامي لدى األحداث الجانحين .

 .المستنصرية
( . اتجاىات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي ، دراسة تطبيقية 2009السمطان، فيد سمطان )

 .39-21112 ، الخميج العربيمجمة رسالة عمى جامعة الممك سعود . 
. أساليب مواجية الضغوط لدى عينة من الطالبات المتفوقات وغير  (2011السميمان، نوره إبراىيم )

المؤتمر العممي لقسـ الصحة النفسية بكمية التربية بجامعة لمتفوقات بالمرحمة الجامعية . ا
 يوليو.19 -17اصة(، العاديين وذوى االحتياجات الخ نحو حياة افضل لمجميع ) بنيا

( .  ميارات مواجية الضغوط النفسية لدى المتأخرين دراسيًا  قياسيا 2010السيد، ناجى داود )
 ، كمية اآلداب ، جامعة المنيا. غير منشكرة دكتكراهرسالة   وتنميتيا.

 . العمؿ التطكعي أىميتو، معكقاتو كعكامؿ نجاحو (.2007الشايجي، حميد بن خميل )
 16/1/2015متاح عمى الرابط في              

www.asbar.com/ar/monthly-issues/27.article.htm 
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مشكمة العمل التطوعي بين  العمل التطوعي في المجتمع السعودي (.2007الشيري، فايز عبد اهلل )
 16/1/2015في الرابط االنتيازية والوجاىة االجتماعية. متاح عمى 

   www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=27 
 دراسة ميدانية .  ثقافة التطوع لدى الشباب السعودي  . .(2004العامر، عثمان صالح )

     25/11/2014في الرابط متاح عمى 
www.iua.edu.sd/iua_magazine/sharuea_magazine/6/006.doc 

الشباب السعودي والعمل الدعوى ، دراسة  في استطالع  آراء  .( 2001العقيل، سميمان عبد اهلل )
مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد عي ، الشباب السعودي حول العمل الدعوى التطو 

 .50-40،14، العدد اإلسالمية
واشنطن:  .الخيرية تنمية المكارد البشرية كالمالية في المنظمات (.1416 ) العمي، سميمان عمي

 مؤسسة أمانة.
 . الرياض : مكتبة الفالح. عمـ النفس الشخصية( . 1998العنزي، فريح عويد )

الرياض: مطابع  .التطكع في الدفاع المدني كالحماية المدنية (.1994 ) المحياني، مساعد منشط
 .الجمعة

(. دراسة مقارنة في السموك المضاد لممجتمع بين أبناء المعوقين 1996عبد الستار عبد الجبار) المييبى،
 ، جامعة بغداد.رسالة دكتكراه غير منشكرةوأبناء غير المعوقين في المرحمة المتوسطة. 

   الرياض:  جمعية اليالل االحمر السعودى.(.1426) السعكدل الثاني لمتطكعالمؤتمر 
المنظم في األردن وعالقتو ببعض المتغيرات  يدوافع السموك التطوعي النسو  .(2001محمد ) ،المحاميد

 عمان.، الجامعة األردنية ، غير منشكرة رسالة ماجستيراالجتماعية واالقتصادية والتعميمية. 
 طلبة لدى للمجتمع المضاد باالتجاه وعالقته المستقبل قلق (.2001) يفةمخ ناصر رشيد اشمي،يال

  .كلية التربية ، جامعة بغدادرسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، .  الجامعة

مدى استفادة الجمعيات والييئات الخيرية اإلنسانية من األعمال التطوعية في  .(2001بار، عبد المنان )
مركز الدراسات االجتماعية كاإلنسانية بجمعية البر المممكة العربية السعودية . الدمام : 

 ٓبالمنطقة الشرقية
سالمية (. الضغوط  النفسية لدى طلبة الجامعة اال6002بشير ابراهيم ) دخان، نبيل كامل، الحجار،

( 6)41،سلسلة الدراسات االنسانٌة مجلة الجامعة االسالمٌةوعالقتها بالصالبة النفسية لديهم .
،923-933. 

، مجمة الثقافة لنفسية( . ديناميات االتجاه نحو السموك السايكوباتي. 1992) دويدار، عبد الفتاح محمد
     . دار النيضة العربية، العدد العاشر  :بيروت
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